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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
1.1. Историјат школе
Основна школа „Радоје Домановић“ из Параћина једна је од четири градске основне
школе у нашој општини.

Припадају јој подручна одељења у Стрижи и Доњем Видову.
Наша школа има најстарију школску зграду у општини. Објекат у којем се данас налази
школа, почео је да се гради 1936. године на имању Николе Марјановића, ратника-солунца
и председника Посредничке банке у Параћину, који је поклонио своје земљиште за
изградњу школе. Новоподигнута зграда имала је осам учионица, једну полукружну
учионицу, наставничку канцеларију, салу за свечане приредбе и остале помоћне
просторије. Школа је грађена до 1939. године.
Две школске године до рата у згради је радила непотпуна реална гимназија, а наставу су
похађали ученици из шире околине, ражањског и темићког среза.
Као основна школа почела је да ради 1.септембра 1949. године, а конституисање је
трајало до 1958. године када је уобличена физиономија осмогодишњег школовања.
Године 1950. била је прва осмолетка у Поморављу. Првих година рада у одељењима је
било ни до 45 ученика. Порастом броја ученика морало је да дође и до проширења
школског простора. Тако је 1956. године изграђено десно крило школске зграде са 6
учионица. Школа је тада имала 2000 ученика и радила је у три смене.
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Четвороразредна школа у Стрижи је изграђена марта 1930. године, а прве ђаке је
примила 1932. године и радила самостално до 1958. године када је припојена Основној
школи „Радоје Домановић“.

Школа у Доњем Видову је најстарија сеоска школа изграђена 1847. године. До 1974.
године радила је као издвојена јединица под именом „Јован Јовановић Змај“, када је
припојена Основној школи „Радоје Домановић“.
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Дан школе се први пут слави школске 1962/63. године као смотра једногодишњег
достигнућа у раду свих секција. Године 1963. следи изградња спортских терена за наставу
физичког васпитања, а 1969. године изградња фискултурне сале.

1.2. Просторни услови рада школе
Ученици млађих разреда имају своје учионице у којима се налази адекватан намештај.
Настава за ученике старијих разреда изводи се у кабинетима. Ученици који слушају
предмет информатика и рачунарство користе кабинет опремљен рачунарима добијеним
пројектом ,,Дигитална школа“. У школи је организован и продужени боравак у две групе
за ученике млађих разреда.
Матична школа је модерно опремљена са 14 учионица и 6 кабинета, зборницом,
библиотеком, свечаном салом, салом за физичко и великим двориштем са теренима за
фудбал, кошарку и друге активности.
Школа у Доњем Видову има четири учионице, опремљен техничко-информатички
кабинет, обданиште, библиотеку, зборницу, салу за физичко, сређену кухињу и пространо
двориште са летњом учионицом и теренима за фудбал, кошарку и одбојку са монтираном
расветом, тако да се може користити и у вечерњим часовима. У школи је организован и
једносменски рад за све заинтересоване ученике, са различитим активностима, у
зависности од интересовања ученика.
Школа у Стрижи има само две учионице и канцеларију, тако да не постоји могућност
да се настава неометано одржава истовремено у више од два разреда, а због близине града
и малог броја ученика није исплативо градити нову зграду. Зато ученици из Стриже од 5.
до 8. разреда иду у матичну школу, за шта имају организован аутобуски превоз.
Сам објекат школе у Стрижи је недавно реновиран, обновљена је фасада, урађен нови
кров. Учионице су опремљене савременим техничким средствима за аудио-визуелну
презентацију наставних садржаја. Школа такође има и преносни рачунар и пројектор.

1.3. Кадровска структура школе
Колектив школе чини 83 радника, од којих је 60 наставно особље.
Директор школе: Александар Јовановић
Помоћник директора: Дарко Милићевић
Правник: Весна Толић
Школски психолог: Јасмина Станков Илић, Катарина Радовић и Снежана Стаменковић
Књиговођа: Биљана Милошевић
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Административни радник: Александра Аранђеловић
Библиотекар: Сузана Шљивић Аранђеловић
Продужени боравак: Славица Динић и Виолета Мијаиловић
Једносменски рад: Душан Живановић и Катарина Радовић
Одељењске старешине
Млађи разреди

Старији разреди

I-1 Милан Јовановић

V-1 Драгана Васковић

I-2 Јасмина Ђурић

V-2 Бранислав Живковић

I-3 Милена Петровић (Стрижа)

V-3 Дарко Милићевић

I-4 Слађана Лукић Стевановић (Доње Видово)

V-4 Маја Динић (Доње Видово)

II-1 Јагода Милетић

VI-1 Душан Петковић

II-2 Јелица Алексић

VI-2 Драгана Митић

II-3 Златица Митровић (Стрижа)

VI-3 Славољуб Живадиновић

II-4 Горица Живковић (Доње Видово)

VI-4 Јасмина Марјановић (Доње Видово)

III-1 Јелена Јевтић

VII-1 Елизабета Брзић Димитријевић

III-2 Слободанка Ђикић

VII-2 Радојка Ђорђевић

III-3 Златица Митровић (Стрижа)

VII-3 Игор Димитријевић

III-4 Весна Антић (Доње Видово)

IV-1 Јован Стевановић

VIII-1 Драгана Миловановић

IV-2 Душица Иванковић Катић

VIII-2 Слађана Петровић

IV-3 Ивана Јевдосић (Стрижа)

VIII-3 Драгана Тимотијевић

IV-4 Зорица Благојевић (Доње Видово)

VIII-4 Душанка Радовановић (Доње Видово)

Комбинација II-3 и III-3 Златица Митровић
(Стрижа)
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1.4. Бројно стање ученика и одељења
Данас школу похађа 543 ученика у 30 одељења, у матичној школи 19 (414ученика), у
Стрижи три (31 ученика) и у Доњем Видову осам одељења (98 ученика).

1.5. Организација рада школе
Настава се изводи у две смене. У школи је организован и продужени боравак у две
групе за ученике млађих разреда, а у издвојеном одељењу у Доњем Видову организован је
једносменски рад за све заинтересоване ученике. Такође, у школи је организована и
настава за полазнике ФООО (Функционално основно образовање одраслих).
Функционално основно образовање одраслих је интеграција основног, општег образовања
и иницијалног стручног оспособљавања. Намењено је свима који нису стекли потпуно
основно образовање и стручну оспособљеност а старији су од 15 година. Образовни
садржаји повезани су са стеченим животним искуством. Они задовољавају образовне
потребе одраслих полазника у вршењу различитих животних улога. Програм ФООО се
остварује у три циклуса, од којих сваки траје по једну школску годину. Први циклус (прва
четири разреда) је намењен основном описмењавању, као и стицању основне
функционалне писмености. Други (пети и шести разред) и трећи циклус (седми и осми
разред) су намењени стицању основа општег образовања, развоју базичних
интелектуалних и социјалних вештина које омогућавају даљу социјалну интеграцију,
учење и транзицију ка тржишту рада и обуке за једноставно занимање.
Осим редовне наставе, радом и активностима у оквиру секција и додатне наставе се
афирмишу и негују способности и таленти ученика, усмеравајући њихова интересовања.
Бројни су успеси наших ученика на свим такмичењима. Посебно се истичу у области
биологије, историје и физике где освајају и прва места на највишим нивоима такмичења.
Спортисти наше школе сваке године узимају учешћа на такмичењима од школског до
републичког нивоа. Из наше школе су до сада изашле многе генерације које су данас
научни и културни радници, инжењери, спортисти и стручњаци у својим областима.
На крају сваке школске године ученици буду награђени за свој рад књигама, а они који
су посебно презентовали своју школу и додатним наградама.
Школа има и своју интернет презентацију на следећој адреси: http://www.radoje.net.
Такође школа има и своју Facebook страницу: https://www.facebook.com/radoje.net која се
свакодневно ажурира и која прати сва дешавања у школи.
Тим за информатичке послове обавља различите послове из информатичке групе
послова.
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Једном недељно се на школској фејсбук страни објављује материјал о
активностима које се дешавају у школи - мултимедијални материјал о огледним и
угледним часовима, приредбе које се дешавају у школи и ван школе, Фестивал дечијих
сцена и друге манифестације.
У просеку, једном месечно се на сајт школе поставља материјал о тендерима, као и
разне допуне тих материјала. Доступност сајта 24 сата дневно умногоме доприноси
медијској промоцији школе.
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2. Активности у школи по месецима
2.1. Септембар
1. септембар 2019. За будуће прваке је у Свечаној сали наше школе приређен пригодан
програм и организован свечани пријем.

18. септембар 2019. Ученици наше школе учествовали су у обележавању 101. годишњице
пробоја Солунског фронта.
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22. септембар 2019. Ученици млађих разреда наше школе учествовали су на Дечијем
карневалу поводом Дана општине.

23. септембар 2019. У оквиру активности поводом обележавања Дана општине, у
издвојеном одељењу у Стрижи одржане су „Игре без граница“.

27. септембар 2019. Поводом Дана општине, у години јубилеја када наша школа
обележава 70 година рада, на свечаној седници СО Параћин, нашој школи је додељена
Златна плакета града Параћина.
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2.2. Октобар
4. октобар 2019. Наша школа је учествовала на Мини-тини фесту и освојила вредне
награде.

6. октобар 2019. Наша школа је учествовала на манифестацији „Шарена трка" компаније
ЦРХ. Трка се одржавала на градским улицама, а старт и циљ су били у центру града.
Програм је водио радио-водитељ Драган Илић.

7. октобар 2019. У оквиру Дечије недеље, ученици 4. разреда наше школе пешачили су од
Забреге до Сисевца. Учитељи наше школе су, у сарадњи са ПК „Јаворак“, организовали су
ову шетњу са својим ученицима.
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7. октобар 2019. У оквиру Дечије недеље ученици првог и другог разреда наше школе
посетили су другаре у Доњем Видову, пешачили, играли се и научили нешто ново.

9. октобар 2019. У оквиру Дечије недеље, предузеће"D&D wood", у сарадњи са Црвеним
крстом Параћин, организовало је предавање на теме „Пожари“ и „Сигурније школе,
отпорније заједнице“ у издвојенм одељењу наше школе у Стрижи. Том приликом
организована је и шетња од матичне школе до Стриже и посета цркви Светог Марка.
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10. октобар 2019. У оквиру Дечије недеље, ученици старијих разреда посетили су ученике
у продуженом боравку.

10. октобар 2019. Радионица одељења II-2 поводом дечије недеље „Теби на дар“.

10. октобар 2019. Ученици II-1 са родитељима и учитељицом Јагодом Милетић веселом
радионицом ,,Да право свако дете ужива лако!“обележили су Дечију недељу.
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11. октобар 2019. У оквиру Дечије недеље, ученици продуженог боравка посетили су
дневни центар и правили играчке од рециклираних материјала.

11. октобар 2019. Ученици I-2 су са својом учитељицом Јасмином Ђурић Дечију недељу
обележили цртајући по бетону школског дворишта и на тај начин изражавајући своје
креативне способности, а у оквиру пројектне наставе направили су јесењу завесу од
лишћа.
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11. октобар 2019. У оквиру активности поводом Дечије недеље ученици разредне наставе
у матичној школи и ученици у Стрижи сакупили су слаткише за болесну децу у дому при
манастиру Извор. Ручно су израдили лутке и урадили цртеже. Учитељи и радници школе
су сакупили пригодну суму новца за који су купљене основне намирнице за дом.

11. октобар 2019. Одељење I-1 је Дечију недељу обележило још једном активношћу –
дружењем деце и родитеља у паркићу „Халићу, након чега су отишли на базен.

16. октобар 2019. Поводом светског Дана здраве хране, у Доњем Видову тим који са
ученицима спроводи једносменски рад је одржао презентацију свог ајвара, компота и
других врста здраве хране.
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16. октобар 2019. Одељење II-1 са учитељицом Јагодом Милетић обележили су Дан
здраве хране припремом различитих посластица.

17. октобар 2019. На Општинском такмичењу у стоном тенису учествовала су два наша
ученика, Страхиња Јовановић и Марко Баљак. Марко Баљак је освојио треће место у
појединачној категорији.

28. октобар 2019. У Стрижи је одржана друга по реду манифестација „Дани шаргарепе“.
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29. октобар 2019. На Општинском такмичењу у кошарци, обе наше екипе (и дечаци и
девојчице) освојиле су бронзане медаље.

30. октобар 2019. Ученици трећег разреда наше школе посетили су Сајам технике.

31. октобар 2019. Група мештана Доњег Видова који се налазе на раду у иностранству
(Аустрија и Швајцарска) је том издвојеном одељењу донирала вредну рачунарску опрему.
Ради се о 5 најсавременијих лаптоп рачунара, пројектору, звучном систему и пратећој
опреми.
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2.3. Новембар
2. новембар 2019. У оквиру пројектне наставе, одељење I-2 направило је кућицу по узору
на дело „Јежева кућица“ Бранка Ћопића.

9. новембар 2019. На квизотеци „Вукови зналци“ у ОШ „Вук Караџић у Ћуприји, екипа
наше школе, коју су чинили Лука Марић V-4, Нађа Медић VI-4, Сара Павловић VII-3 и
Анђела Радојевић VII-3, освојила је, по четврти пут, прво место. Припремала их је
наставница српског језика Јасмина Марјановић.

13. новембар 2019. Ученица V-4 Ања Ђорђевић освојила је вредне награде на
гимнастичарском такмичењу.
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19. новембар 2019.
следеће резултате:






На Окружном такмичењу у пливању наши ученици су постигли

Мартина Томац III-4 – 1. место;
Давид Томац VI-4 - 1. место;
Анђела Срејић VI-3 – 3. место;
Матеја Динић VII-2 – учешће;
Андреј Дезелин IV-1 – учешће.

23. новембар 2019. У ,,Технолошкој школи" у Параћину одржан је шаховски турнир под
називом ,,Најбољи потез" на коме су успешно учествовали ученици наше школе:




Андреј Дезелин - 1. место за ученике од првог до четвртог разреда;
Дуња Лукић - 2. место за ученице првог и другог разреда;
Филип Тасић - 3. место за ученике петог и шестог разреда.

Све похвале и за остале ученике: Давида Лазаревића, Огњена Миловановића, Давида
Лукића, Рељу Шћекића.
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28. новембар 2019. Одељење II-1 је са учитељицом Јагодом Милетић реализовало
радионицу „Од лутке до глуме“. Мали ствараоци су правили реквизите за луткарску
представу „Лисица и гавран“.

29. новембар 2019. Наша школа се на Фестивалу Дечијих сцена представила двема
представама – “Лакоми мечићи“, коју су припремили ученици четвртог разреда са својим
учитељима Јованом Стевановићем, Душицом Иванковић Катић и Зорицом Благојевић, и
„Уображенко и Звездана“, коју су припремили ученици старијих разреда са својим
наставницама српског језика Весном Урошевић и Невеном Радосављевић Симић.
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2.4. Децембар
7. децембар 2019. На Општинском такмичењу из математике наши ученици су остварили
следеће резултате:
3. разред
Михајло Јанковић 3/2, похвала
Страхиња Младеновић 3/3, похвала
Вук Арсић 3/4, учешће
Константин Јовановић 3/2, учешће
Алекса Станковић 3/2, учешће
Нина Радосављевић 3/4, учешће
4. разред
Ања Обрадовић 4/4, 2. награда
Невена Перић 4/3, 3. награда
Зара Матић 4/3, 3. награда
Давид Лукић 4/1, похвала
Андреј Дезелин 4/1, учешће
Стеван Стевановић 4/1, учешће
Вања Шљивић 4/4, учешће
Вук Митровић 4/3, учешће
Јулијана Баћић 4/4, учешће
Лидија Станковић 4/1, учешће
Вук Стојковић 4/1, учешће
Алекса Радојевић 4/4, учешће
5. разред
Филип Тасић 5/1, 2. награда
Сава Кујунџић 5/3, учешће
Лазар Марковић 5/2, учешће
Огњен Миловановић 5/3, учешће
6. разред
Немања Давидовић 6/1, учешће
7. разред
Матеја Динић 7/2, 3. награда
Софија Тасић 7/1, учешће
Страхиња Јовановић 7/2, учешће
Вук Јашовић 7/2, учешће
8. разред
Марта Јовановић 8/3, похвала
Борис Марковић 8/3, учешће
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10. децембар 2019. Отварање 32. изложбе честитки ученика наше школе.

16. децембар 2019. На првој супер-вечери Фестивала дечијих сцена наступали су наши
ученици са представом „Уображенко и Звездана“.

16. децембар 2019. На Општинском првенству у одбојци девојчице наше школе су
освојиле прво место.
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18. децембар 2019. На другој супер-вечери Фестивала дечијих сцена наступали су наши
ученици са представом „Лакоми мечићи“.

24. децембар 2019. У свечаној сали наше школе у Параћину одржана је традиционална
манифестација Вече хармонике.

25. децембар 2019. Ученици продуженог боравка наше школе са својим учитељицама
Славицом Динић и Виолетом Мијаиловић спремили су приредбу поводом предстојећих
новогодишњих и божићних празника и директор је поделио пакетиће.
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26. децембар 2019. Ученици издвојеног одељења у Доњем Видову поводом предстојећих
новогодишњих и божићних празника извели су приредбу под називом Новогодишња
чаролија.

26. децембар 2019. Ученици II-2 су са својом учитељицом Јасмином Ђурић припремили
новогодишњу приредбу.
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27. децембар 2019. У одељењу II-1 организоване су радионице Празници у слици и прилици
и Весела учионица, весела радионица.

30. децембар 2019. Ученици издвојеног одељења у Доњем Видову су организовали
продајни штанд у центру града.
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2.5. Јануар
12. јануар 2020. У нашој школи организован је 36. Зимски сусрет учитеља Србије.

23. јануар 2020.
У Културном центру Параћин
одржана је свечана додела награда награђеним
ученицима на Светосавском литерарном конкурсу.
Награђени су следећи ученици наше школе:




Марјан Благојевић VI-4 – 2. место;
Ања Ђорђевић V-4 – 3. место;
Лука Марић V-4 – похвала.

23. јануар 2020. У свечаној сали наше школе организована је
додела награда поводом литерарног конкурса Повратак
читању и ћирилици. Аутори најбољих есеја награђени су
књигом, као и обиласком Српске књижевне задруге,
Народног музеја и Храма Светог Саве у Београду. Сара
Павловић, ученица VII-3 наше школе освојила је прво место.
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27. јануар 2020. У нашој школи, у сва три објекта, прослављен је Свети Сава, школска
слава.

31. јануар 2020. Овако су изгледали последњи часови домаћинства у полугодишту
ученика шестог и осмог разреда у Доњем Видову.
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31. јануар 2020. Награђени ученици параћинских основних школа и њихови наставници
посетили су Српску књижевну задругу, Народни музеј и Храм Светог Саве, након чега је
уследила шетња на Земунском кеју.
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2.6. Фебруар
1. фебруар 2020. У школи у Сикирици је одржан други традиционални одбојкашки турнир
у организацији Друштва учитеља општине Параћин на ком су учествовали и чланови
нашег колектива.

6. фебруар 2020. Једносменски рад у нашој школи, који предводе мастер учитељ Душан
Живановић и психолог Катарина Радовић у издвојеном одељењу у Доњем Видову, од 204
школе, проглашен је за један од 30 најквалитетнијих и најорганизованијих.
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16. фебруар 2020. На првенству централне Србије у шаху,
одржаном у Равном Гају, ученица наше школе Дуња Лукић
освојила је прво место у категорији девојчица до осам
година.

25. фебруар 2020. У Градском позоришту у Параћину одржана је свечана додела награда
награђеним учесницима Фестивала дечијих сцена. Награђени су следећи ученици наше
школе:








Никола Туршић (главна улога – старије мече Чеда);
Давид Лукић (главна улога – млађе мече Меда);
Миона Николић (глумачка бравура – наратор);
Стефан Бојовић (глумачка бравура – гроф Карапантије Мићић);
Николина Николић (главна улога – Звездана);
Милан Савић (глумачка бравура – Уображенко);
Михајло Станковић (глумачка бравура – Бајконије).
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2.7. Март
6. март 2020. Ученици II-1 су са својом учитељицом Јагодом Милетићим поводом Дана
жена за све маме одржали радионицу под називом „Мама, волим те!“

6. март 2020. Млађа група у продуженом боравку са учитељицом Виолетом Мијаиловић је
била креативна на тему "Били смо пажљиви и спремили честитку мами поводом 8. марта"
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7. март 2020. Ученице 7. разреда Емилија Туршић и Софија Тасић освојиле су прво и
треће место на општинском такмичењу из биологије.

8. март 2020. Ученици Стефан Ђорђевић (8. разред) и Софија Тасић (7. разред) освојили су
прво и треће место на општинском такмичењу из историје.
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12. март 2020. На Општинском такмичењу у одбојци женска екипа наше школе освојила је
прво место.

13. март 2020. На Општинском такмичењу у стрељаштву наши ученици Стефан Ђорђевић,
Димитрије Антонијевић и Лука Шљивић освојили су прво место.

17. март 2020. Због пандемије вируса Ковид 19 проглашено је ванредно стање, због чега је
започета реализација наставе на даљину.
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2.8. Јун
1. јун 2020. Пре увођења ванредног стања наши ученици су решавали наградне задатке
који се објављују у Математичком листу и решења слали редакцији листа.
Награде за ученике одељења V-3: Дину Шапић и Филипа Стеиндла су накнадно стигле.

20. јун 2020. Део групе полазника Основног образовања одраслих успешно су полагали
Завршни испит.
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